
  

 

 

บทที 1 

บทนํา 
 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2540  บทบาท  อ ํานาจหน้าที  และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร  ความสําคัญใน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ให้ความสําคัญการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยกําหนด

กรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายทีจะดําเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ   ตามอํานาจหน้าทีของตนเอง  

ประกอบกับพระราชบัญญัติก ําหนดแผนและขั นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

พ.ศ.  2542  โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะทีจําเป็น  และรายได้ทีรัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินเพิมขึ น การดําเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทุก  ๆ ด้าน   ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความ

โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั นตอน  การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป็นกลไกทีสําคัญ ทีทําให้

การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทีสมดุลและมีประสิทธิภาพ     จะส่งผลให้

องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด  อันเกิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวม  และทําให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ทีได้

ก ําหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายทีจะ

ดําเนินการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิน 

 1.2    วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยกําหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการเพือให้บรรลุ

เป้าหมาย  บนพืนฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับศักยภาพ  ปัญหา

และความต้องการของชุมชน  เพือให้การดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ  บรรลุตามเป้าหมาย  โดยสามารถแก้ไข

ปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน  องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  จึง

จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ น 
 

1.3 ขันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  ได้

ก ําหนดขั นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินไว้ดังนี 

 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน  เป็นองค์กรทีมีหน้าทีก ําหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถินให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  การผ ัง

เมือง  ปัญหาของท้องถินและให้ค ําปรึกษาหารือเกียวกับการพัฒนาท้องถิน  โดยการจัดประชุมประชาคมเพือ

ระดมปัญหาและข้อคิดเห็นในการพัฒนา 

 

 



  

 

 

 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาทีคณะกรรมการพัฒนาท้องถินกําหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาเพือพิจารณาต่อไป 

3. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นองค์กรทีทําหน้าทีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิน

หลังจากคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้ว 

4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน  เป็นองค์กรทีทําหน้าทีในการประสานแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด  โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมทีเกินศักยภาพของ

ท้องถิน กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

1.4   ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.  ท้องถินมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาทีชัดเจน 

 2.  ท้องถินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรทีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.   ผู ้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั งภาครัฐและเอกชน  และมี

ชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   

 5.  สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  เป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนา

ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.  2557 – 2561 )  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม  เพือเป็นทิศทางในการพัฒนา  ทีทําให้การ

ดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเป็นอยู่ทีดีขึ น  แต่สิงเหล่านี จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความ

ร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย  ในการทีจะนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

ส่วนที 1 
 

สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
 

1.  สภาพโดยทัวไป 

     1.1 ทีตัง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   มีทีทําการตั งอยู่  ณ  หมู่ที 16   ต ําบลปากแพรก  บนถนน

สายสุราษฎร์ธานี  -  นครศรีธรรมราช   ห่างจากทีว่าการอําเภอดอนสักดอนประมาณ  25  กิโลเมตร   

    1.2.ขนาดพืนท ี

  มีเนือที   160.58   ตารางกิโลเมตร   หรือ  100,386.20  ไร่   

    1.3 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ   จดเขต อบต.  ดอนสัก 

 ทิศใต ้    จดเขต อบต. สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และอบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ ์

 ทิศตะวันออก จดเขต อบต. ควนทอง  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันตก จดเขต อบต. ไชยคราม  อ.ดอนสัก 

       1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพโดยส่วนใหญ่เป็นทีลาดเชิงเขาสู่พืนทีราบและป่าสมบูรณ์  เช่น  ป่าไชยคราม – ว ัดประดู่  

นํ าตกวิภาวดีและนํ าตกกลางทอง     

      1.5 จํานวนหมู่บ้าน 

  ต ําบลปากแพรกมีจํานวนหมู่บ้าน  16  หมู่บ้าน    และเป็นหมู่บ้านทีอยู่ในเขตการปกครอง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกเต็มทั งหมู่บ้าน   ดังนี 

  หมู่ที     1       บ้านใน 

  หมู่ที     2        บ้านเหนียก 

  หมู่ที     3 บ้านเขาแร่ 

  หมู่ที     4 บ้านเขาพระอินทร์ 

  หมู่ที     5 บ้านคอกช้าง 

  หมู่ที     6   บ้านป่าอม 

หมู่ที     7 บ้านดอนเสาธง 

  หมู่ที     8 บ้านคลองคราม 

  หมู่ที     9 บ้านท่าโก 

  หมู่ที     10 บ้านเขาวง 

  หมู่ที     11 บ้านคลองครามเหนือ 

  หมู่ที     12 บ้านเขาแทง 

  หมูที     13 บ้านเขาหลวง 

  หมูที     14 บ้านใหม่สามัคคี 

  หมู่ที     15 บ้านดินแดง 

  หมู่ที     16 บ้านคลองกัด 



  

 

 

 

      1.6 ประชากร 

  ตําบลปากแพรกมีประชากรทั งสิน      13,341   คน      แยกเป็น 

                     ชาย   6,679    คน หญิง     6,662   คน 

                     จ ํานวนครัวเรือนทั งหมด    4,943 ครัวเรือน 

  มีหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั งหมู่บ้าน   16  หมู่บ้าน  ได้แก่  

 

ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร  ตําบลปากแพรก 

 

หมู่ท ี ชือหมู่บ้าน 
ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ครัวเรือน 

(ครัว) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

บ้านใน 

บ้านเหนียก 

บ้านเขาแร่ 

บ้านเขาพระอินทร์ 

บ้านคอกช้าง 

บ้านป่าอม 

บ้านดอนเสาธง 

บ้านคลองคราม 

บ้านท่าโก 

บ้านเขาวง 

บ้านคลองครามเหนือ 

บ้านเขาแทง 

บ้านเขาหลวง 

บ้านใหม่สามัคคี 

บ้านดินแดง 

บ้านคลองกัด 

 

919 

296 

561 

376 

470 

435 

134 

525 

498 

233 

378 

403 

313 

406 

337 

395 

926 

278 

542  

411 

444 

399 

137 

573 

496 

233 

327 

410 

315 

433 

337 

401 

1,845 

574 

1,103 

787 

914 

834 

271 

1,098 

994 

466 

705 

813 

628 

839 

674 

796 

843 

222 

366 

358 

273 

315 

103 

398 

325 

198 

316 

273 

181 

255 

275 

242 

รวม 6,679 6,662 13,341 4,943 

 

 

ข้อมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.   2556 

งานทะเบียน สํานักงานทะเบียนอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

 

 



  

 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ  ประชากรในตําบลปากแพรกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี     

ทําการเกษตร  ประมาณร้อยละ  75  ของพืนที  (สวนยางพารา  ทํานา  และสวนผลไม้อืน )ๆ  ทําการค้าขาย  ร้อย

ละ  10   รับจ้าง  ร้อยละ  14 

2.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  ปัมนํามันและก๊าซ    จํานวน   3   แห่ง 

  1.  ปั มนํ ามัน   กฤตผกา   บริการ สถานทีตั ง     หมู่ที    10 ตําบลปากแพรก 

  2.  ปัมนํ ามัน   เขาอินทร์  บริการ สถานทีตั ง     หมู่ที    4 ต ําบลปากแพรก 

  3.  หจก.ขนอมแสงดาว  สถานทีตั ง     หมู่ที     13  ต ําบลปากแพรก   

  4.  ปัมนํ ามัน  สมเกียรติ  สถานทีตั ง หมู่ที 15  ต ําบลปากแพรก 

  โรงงานอุตสาหกรรม      จํานวน   1   แห่ง 

  1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศรีนุรัตน์  บ้านดอน สถานทีตั ง    หมู่ที   4 ต ําบลปากแพรก 

  และประเภทเหมืองแร่ขนาดเล็ก  จ ํานวน  6  แห่ง    

  2.  โรงงานปูนขาว  หมู่ที 9 

  สถานทีพักริมทาง    จํานวน  4   แห่ง 

2.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค   

3. สภาพทางสังคม 

       3.1  การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา      จํานวน    8   แห่ง 

    1. โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9   สถานทีตั ง     หมู่ที   1   

2. โรงเรียนวดัคีรีวง (โรงเรียนขยายโอกาส)           สถานทีตั ง     หมู่ที   3  

3. โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (สังกัด อบต.) สถานทีตั ง     หมู่ที   4      

                     4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง             สถานทีตั ง     หมู่ที   5  

             5. โรงเรียนดอนเสาธง    สถานทีตั ง        หมู่ที   7   

6. โรงเรียนบ้านคลองคราม   สถานทีตั ง     หมู่ที   8  

  7. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี   สถานทีตั ง      หมู่ที  14       

  8. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี   สถานทีตั ง       หมู่ที  15     
 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา      จํานวน         1   แห่ง    

  1. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  (ม.1 - ม.6)   สถานทีตั ง    หมู่ที  1  

        3.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  จํานวนวัด  และสํานักสงฆ์     จํานวน   13   แห่ง 

1.  สํานักสงฆ์เวฬุว ัน   สถานทีตั ง    หมู่ที  1 ต ําบลปากแพรก 

  2.  สํานักสงฆ์ห้วยหลุมพอ  สถานทีตั ง    หมู่ที  1 ต ําบลปากแพรก 



  

 

 

 

 

3.  สํานักสงฆ์ถ ํ าคีรีวง   สถานทีตั ง    หมู่ที  2 ต ําบลปากแพรก 

4.  ว ัดคีรีวง    สถานทีตั ง    หมู่ที  2 ต ําบลปากแพรก 

  5.  ว ัดเขาพระอินทร์   สถานทีตั ง    หมู่ที  4 ต ําบลปากแพรก  

  6.  ว ัดคอกช้าง    สถานทีตั ง    หมู่ที  5 ต ําบลปากแพรก  

  7.  สํานักสงฆ์ถ ํ าท้องพระโรง  สถานทีตั ง    หมู่ที  15 ตําบลปากแพรก 

8.  สํานักสงฆ์เขากุล   สถานทีตั ง    หมู่ที  6 ต ําบลปากแพรก 

  9.  สํานักสงฆ์เขาแดง   สถานทีตั ง    หมู่ที  6 ต ําบลปากแพรก 

10. สํานักสงฆ์ถ ํ าเขาเหมน   สถานทีตั ง    หมู่ที  8 ต ําบลปากแพรก 

  11. สํานักสงฆ์ถ ํ าทองมา   สถานทีตั ง    หมู่ที  9 ต ําบลปากแพรก 

  12. สํานักสงฆ์บ้านคลองคราม  สถานทีตั ง    หมู่ที  11 ตําบลปากแพรก  

  13. สํานักสงฆ์ป่าภาวนาสามัคคีธรรม       สถานทีตั ง    หมู่ที  14 ตําบลปากแพรก 

  14. สํานักสงฆ์บ้านดอนเสาธง  สถานทีตั ง    หมู่ที  7 ต ําบลปากแพรก 

        3.3  สาธารณสุข            จํานวน    2 แห่ง 

  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  สถานทีตั ง    หมู่ที 13  

  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  สถานทีตั ง    หมู่ที  1  

  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       จ ํานวน    4 แห่ง 

  สถานพยาบาลของเอกชน       จ ํานวน    4       แห่ง 

  อัตราการมีและใช้ส้วมราดนํ า   ร้อยละ   100 % 

         3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  สถานีตํารวจ  มีสถานีตํารวจภูธรตําบล   จํานวน  3     แห่ง   

  1.   ป้อมตํารวจบา้นใน       สถานทีตั ง    หมู่ที   1 

  2    ป้อมตํารวจเขาพระอินทร์ สถานทีตั ง    หมู่ที   4  

  3.   ป้อมตํารวจเขาแร่       สถานทีตั ง    หมู่ที  13 

4. การบริการพืนฐาน 

4.1  การคมนาคมพืนทีตําบลปากแพรก  ส่วนใหญ่เป็นพืนทีชนบท  ละเขตชุมชนมีถนนสายสําคัญ  หลัก   

 1.ถนนสายบ้านใน  -  ดอนสัก  รับผิดชอบโดยแขวงการทางอําเภอดอนสัก 

  2.ถนน  401  สุราษฎร์ธานี   -  นครศรีธรรมราช 

                3.ถนนสายบ้านเขาพระอินทร์ – คลองคราม  (รับผิดชอบโดยสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

สุราษฎร์ธานี) 

  4. ถนนอืน ๆ  ในหมูบ่้าน  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

          4.2  การโทรคมนาคม 

  -  ทีทําการไปรษณีย์   โทรเลขเอกชน จํานวน   1   แห่ง 

  -  โทรศัพท์สาธารณะ   จ ํานวน            24 แห่ง 

  -  โทรศัพท์ทางไกลชนบท   จ ํานวน   6 แห่ง 

  -  สถานีโทรคมนาคมอืน  ๆ   จ ํานวน   7 แห่ง 

    ได้แก่  บริษัทแอดวานซ์ อินไฟร์ เซอร์วิส จ ํากัด ,บริษัทโทเทิล  แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั น - จ ํากัด , 

บริษัท ที เอ ออเร้นท์ จ ํากัด, บมจ. กสท. โทรคมนาคม 

 

  4.3  การไฟฟ้า 

  การไฟฟ้า  ขณะนี ประชาชนในตําบลปากแพรก  มีไฟฟ้าแล้ว  และบางครอบครัวในหมู่ที  

2,4,8,11,3,9,12,13   ย ังไม่มีเพียงพอทุกหมู่บ้าน 

 

          4.4   แหล่งนําทีสร้างขึน 

 ฝาย      จ ํานวน  14    แห่ง   

 บ่อนํ าตืน     จ ํานวน   60    แห่ง 

 สระนํ า      จ ํานวน   7    แห่ง 

 บ่อบาดาล     จ ํานวน    20    แห่ง 

 ประปาหมู่บ้าน     จ ํานวน    6      แห่ง 

 อืน  ๆ  ถังเก็บนํ าฝน   โอ่งซิเมนต์  จ ํานวน   300      ใบ   

 ประปาภูเขา   จ ํานวน  6            แห่ง   

5. ข้อมูลอืน  ๆ

 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพืนท ี

  ก.  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  แหล่งแร่   จ ํานวน  9  แห่ง 

  ข.  ทรัพยากรทางธรรมชาติ    นํ าตก  4  แห่ง 

   -   นํ าตกวิภาวดี   สถานทีตั ง    หมู่ที   1 ต ําบลปากแพรก 

-   นํ าตกพรุกรรม  สถานทีตั ง    หมู่ที  11 ตําบลปากแพรก 

-   นํ าตกไทรโยก   สถานทีตั ง    หมู่ที  13 ตําบลปากแพรก 

   -   นํ าตกกลางทอง  สถานทีตั ง    หมู่ที  14 ตําบลปากแพรก 

 

 

 

 

 



  

 

 

  5.2  มวลชนจัดตัง 

  ลูกเสือชาวบ้าน        2  รุ่น  1,000  คน 

  ไทยอาสาป้องกันชาติ   2  รุ่น  500   คน 

  กองหนุนเพือความมั นคง  2  รุ่น  800   คน 

  หน่วยกู้ชีพกู้ภัย    1  รุ่น  10    คน 

  สรบ.     1  รุ่น  90   คน 

  ชรบ.     1  รุ่น  50   คน 

  ตชด.     1  รุ่น  10  คน 

  รสทป.     1  รุ่น  40  คน 

  อปพร.    2 รุ่น  203  คน 

 

6. ศักยภาพในตําบล 

 ก.   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 

      สํานักปลัด   มีพนักงานส่วนตําบล    14  คน    คือ 

  1. นายสุทัศนะ             จินวงศ ์    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

  2. นางสาววรัชยา       ชุนสอน    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

  3. นายเสวก              เบญจพงศ ์  ครู คศ.2 

  4. จ.อ.ดนัยณัฐ             รัตนภูมี   หัวหน้าสํานักปลัด 

  5. นางสาวสุภัทษา      ใจรังษี                       นักพัฒนาชุมชน 

  6. นางสาวภัทรพร     เหมพันธ ์   บุคลากร 

  7. นางสาวปรีดา       ซ้วนลิม   นักวิชาการศึกษา 

  8. นางสาวสุภาดี       แสนเดช  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  9.  นางปิยนุช         สุขประดิษฐ ์  ครูผู ้ดูแลเด็ก 

  10. นางวิภรรัตน ์ ชัยรัตน ์   ครูผู ้ดูแลเด็ก 

  11. นางสาวชลิดา        สุทธิช่วย   ครูผู ้ดูแลเด็ก 

  12. นางชลิตตา  ตุงโสภานนท ์           ครูผู ้ดูแลเด็ก 

  13. นางสาวมณฑาทิพย์  จงกลพืช            ครูผู ้ ช่วย 

14. นายวุฒิภัทร         เกลาเกลี ยง           เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ส่วนการคลัง  มีพนักงานส่วนตําบล   5  คน    คือ 

  1.  นางจุฑามาศ         รืนพานิช   ผู ้อ ํานวยการกองคลัง 

  2.  นางสาวอรุณี         สุขครุฑ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

  3.  นางสาวเครือพร     สุกบางพงศ ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  4.  นางปนิตา         พรอนันต์ไพศาล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  5.  นางจิราพร           ใจรังษี                          เจ้าพนักงานพัสดุ 

 



  

 

 

  

 

 

  ส่วนโยธา   มีพนักงานส่วนตําบล    2   คน   คือ 

 1.  นายเสกสรรค์         สุทธิช่วย   หัวหน้าส่วนโยธา 

2.  นายสุทธิลักษณ์       ชนะภักดี   นายช่างโยธา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  สํานักปลัด    มี       21  คน 

  1.  นางสาวนัทธิยา      ขุนบุญจันทร์  ผู ้ ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

  2.  นางสาวปรียานีย์     จันทรักษ ์  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล               

3.  นางยินดี             ขุนหลัด      ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

4.  นางสาวนิตยา        เสวกวัง   ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

5.  นางขวัญตา          ลนันาวา   ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

6.  นางสาวทัศนีย์    หนูแข   ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

7.  นางสาวจารุณี      ชนะฤทธิ     ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

8. นางสาวสุภาณี      ชูเขียว   ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

9. นางสาวรัตนา       ไชยพงศ ์  ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

10. นางสาวสุจิตรา    ใจสบาย   ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

11. นางสาวลัดดา       ประทุมสังข ์  ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

12. นางสาวบุปผา    จันทร์จรัสสถิต  ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

13. นางสาวเกศรินทร์    หุ้ยนํ า   ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

14. นางสาววัลพร         เพชรรัตน ์  ผู ้ ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

15. นางสาวสุภาพร      เนตรทิพย ์  ผู ้ ช่วยครูปฏิบัติการสอน 

16. นายพงพิศาล          เรืองศรี   ผูช่้วยครูปฏิบัติการสอน 

17. นางสาวทัศนีย์          ชูมณี   ผช.บุคลากร 

18. นายอาทิตย์   กาญจโนทัย   พนักงานขับรถ  

19. นายประทีป          ใจชืน   พนักงานขับรถบรรทุกนํ า 

20. นางเสาวนีย ์  สังข์โชติ  ผช.เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล 

21. นายจรัล   หัสสุวรรณ  พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา 

ส่วนโยธา     มี    6    คน 

1. นายโชคชัย          เกลี ยงขํา  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง 

2. นายทักษิณ  ศิลปะวงศ ์  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง 

3. นายบุญชบ  หยู่ตุ ้ง   พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง 

4. นายเกชา             ว ัฒนพงษ ์  ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 

5. นายคํานึง  นวลปาน  พนักงานขับรถยนต ์

6. น.ส.จันจิรา    พรหมคีรี  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 



  

 

 

 

 

ส่วนการคลัง   มี   3   คน 

  1. นางเบ็ญจมาศ        สุทธิช่วย   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 

2. นางสาวภัศนันท์   นวลมุสิง   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีพสัดุ 

3. นางศิริลักษณ์   ชุมแสง   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

   

  พนักงานทัวไป    

  สํานักปลัด        มี    9   คน 

  1.  นายอรุณ       โภคาเดช  ยาม  

  2.  นางสาวอารียา         วิชัยกุล   ผูช่้วยครูผู ้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

  3.  นายสหัส                ดาววิจิตร  นักการ-ภารโรง 

4.  นายชาญณรงค ์ ปานเนียม  นักการ-ภารโรง 

5.  นายอาทิตย ์  เรืองศรี   คนงานทั วไป 

6.  นายแสงจันทร์   ถนนทอง  คนงานประจํารถขยะ 

7.  นายปรีชา  เกสรสิทธิ  คนงานทั วไป 

8.  นางระเบียบ  มีจ ํานง   คนงานทั วไป 

9.  นางสาวกัลยา  มีจ ํานง  คนงานทวัไป 

 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

คณะผู ้บริหาร    ประกอบด้วย 

  1.  นายปราโมทย ์ เพชรรัตน ์      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  2.  นายสาย ัณ  รอดสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  3.  นางรินรดี  วิชัยดิษฐ          รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  4.  นายวิชิต  บุรีรักษ ์  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  1. นายปัญญา      ชนะภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบต.ม.1 

  2. นายเกียรติศักดิ     สุรินทวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบต.ม.8 

  3. นายสนั น      อนุกูล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบต.ม.5 

  4. นายสมปอง        ชูดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  1 

  5. นายสฤทธิ          รักแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  2 

  6. นายสมคิด         พริกนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  2 

  7. นายวัชรา          จันทร์หลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  3 

  8. นางสมใจ          พลายด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  3 

  9. นายวิรัตน์          ดวงมุสิทธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  4 

  10. นายจรัญ         ฉิมเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  4  

 



  

 

 

 

 

  11.  นายสุริย ัน      จันทร์รง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  5  

 12.  นางรัชนีกร     พรหมคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  6 

  13.  นายกระแส     เกิดกัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  6 

  14.  นายพานิช    ทองแก้วจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  7 

  15.  นายเอนก       สุขเผือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  7 

  16.   นายปรีชา      มีเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  8 

  17.  นายเดชนะ     ขวดเกลี ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  9 

  18.  นายอรุณ       เสียงใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  9 

  19.  นายกฤษดา    ทองหยอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 10 

  20.  นายเสงียม      ดาววิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 10 

  21.  นายเจริญ      จันทร์สน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 11 

  22.  นายมนิต        นกแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 11 

  23.  นายทวีป      เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 12 

  24.  นายพวงศ์       ดีอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 12 

  25.   นายจิระพร     นวลศรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 13 

  26.  นางสาวเนตรนภา  สินทรัพย ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 13 

  27.  นายจํานง       ศรีวารินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 14 

  28.  นายสมพิษ      หมืนด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 14 

29.  นายวิทยา       มุกนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 15 

  30.  นายอดุลย์       ดุกล่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 15 

  31.  นายสุชาติ       พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 16 

32.  นายสมนึก       นาคงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 16 

 ผู ้ใหญ่บ้านและกํานันตําบลปากแพรก 

1. นายสุทธิชัย  ไทยสม  ก ํานันตําบลปากแพรก 

2. นายสมชาย  แก้วสาธร ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 1 

3. นายสมบุญ  สุขหิรัญ  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 2 

4. นายจิรภัทร  จิตเจริญ  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 3 

5. นายปรีชา             บุรีรักษ ์  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 4 

6. นางใจดี  ขาวสมุทร ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 5 

7. นายนพรัตน ์ ก ําลังมาก ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 6 

8. นายประเสริฐ บูญทองขาว ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 7 

9. นายสภา  ขนอม  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 8 

10. นายวิเชียร  ศรีใหม่  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 9 

 



  

 

 

 

11. นายเบญจพล ศรีแผ ้ว  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
 

12. นายโกศล  บุญตรี  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 11 

13. นายสรวิทย์    ดวงภักดี  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 13 

14. นายสําราญ  ย ังดํา  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 14 

15. นายทวน  พรหมเมฆ ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 15 

16. นายสํารอง  ใจรังษี  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 16 
 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 โดยแยกเป็นประจําปีงบประมาณต่าง  ๆ  ดังนี 

          ปี 2550  มีเงินได้ทั งหมด       25,445,600 บาท 

 เงินทีองค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง     11,100,100 บาท

 เงินทีส่วนราชการอืนจัดเก็บให ้               16,124,308.10 บาท 

  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                  8,000,000.00 บาท 
 

  ปี 2551  มีเงินได้ทั งหมด       33,744,079.85  บาท 

 เงินทีองค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง       2,001,155.47  บาท 

  เงินทีส่วนราชการอืนจัดเก็บให ้      15,306,099.98  บาท 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       16,436,824.40  บาท 

 

 ปี 2552  มีเงินได้ทั งหมด       34,191,063.62  บาท 

 เงินทีองค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง       1,877,507.11  บาท 

  เงินทีส่วนราชการอืนจัดเก็บให ้      17,299,701.06  บาท 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       15,013,855.46  บาท 

  

 ปี  2553  มีเงินได้ทั งหมด       36,768,529.05 บาท 

 เงินทีองค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง         382,582.76 บาท 

 เงินทีส่วนราชการอืนจัดเก็บให้       23,341,007.29  บาท 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       13,044,939.00  บาท 

 

 ปี 2554  มีเงินได้ทั งหมด       36,830,962.30  บาท 

  เงินทีองค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง       1,794,705.31 บาท 

 เงินทีส่วนราชการอืนจัดเก็บให ้       22,474,735.88  บาท 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       12,561,521.00  บาท 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 ปี 2555  มีเงินได้ทั งหมด       59,575,412.75  บาท 

 เงินทีองค์การบริหารส่วนตําบลเก็บเอง       2,226,717.13  บาท 

  เงินทีส่วนราชการอืนจัดเก็บให ้      21,176,486.03  บาท 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        16,741,708.00  บาท 

 เงินอุดหนุนทีรัฐบาลระบุว ัตถุประสงค ์     19,430,501.59  บ 

   

ข. ศักยภาพของชุมชนและพืนท ี

 พืนทีตําบลปากแพรก   เป็นตําบลทีห่างจากตัวอ ําเภอดอนและตัวเมือง   มีเทือกเขา   ล ําธาร  ป่าไม้   และ

นํ าตก  เหมาะสําหรับการพักอาศัย  

 นโยบายและศักยภาพของชุมชนในอนาคต 

 1.  ในอนาคตจะมีถนนสายหลัก  ๆ  ในตําบลเป็นถนนคอนกรีต   และถนนตรอกซอย  ทุก ๆ สายใน

หมู่บ้านจะพัฒนาให้มีระบบการคมนาคมทีดีจะทําให้ความเจริญต่าง ๆ  เข้ามาสู่ท้องถนน 

 2.  ในอนาคตจะพัฒนาด้านแหล่งนํ าดืม   และแหล่งนํ าเพือการเกษตรในตําบลให้อยู่สภาพทีสมบูรณ์โดย

การจัดระบบประปาหมู่บ้าน  ประปาภูเขา  ฝายนํ าล้นกั นคลองเก็บกักนํ าและขุดสระนํ า  คูระบายนํ าเพือให้มี

ผลผลิต 

 3.  ในอนาคตจะจัดระบบการพัฒนาอาชีพในรูปของกลุ่มองค์กรต่าง  ๆ   เพือให้เป็นพลังต่อรองในการ

จําหน่ายผลผลิตโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า 

 4.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน    ให้มีคุณภาพยิงขึ น  โดยทุก  ๆ  หมู่บ้านมีกลุ่มองค์กรสตรีที

เข็มแข็งจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน 

 5.  รณรงค์ในเรืองรักษาความสะอาด  ด้านศักยภาพและสิงแวดล้อมทีมีคุณภาพ  รวมทั งคุณภาพทีอยู่

อาศัยระบบนิเวศน์  และอยู่ร่วมกันระหว่าง   และอยู่ร่วมกันระหว่างสังคม  ในท้องถินและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ย ั งยืน 

 6.  ในอนาคตจะพัฒนาแบบท้องถินให้เป็นชุมชนเมืองอย่างต่อเนือง 

 7.  เสริมสร้างอาชีพโยงมรดกทางวัฒนธรรม  และรักษาศักยภาพทางวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

   การดําเนินงานด้านโครงการสร้างพืนฐาน 

  -ปรับปรุงถนนโดยยกระดับถนนลูกรัง  -  บดอัด  ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานโดย  ก่อสร้าง

ถนน  ลาดยาง  ถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก  บุกเบิกและขยายถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดี  

เพือให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรไปมาและขนถ่ายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิงขึ น 

  -ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทีชํารุดเนืองจากภัยธรรมชาติ   และก่อสร้างสะพาน   คสล.  ขอขยาย

เขตบริการไฟฟ้าเพือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกค้างและไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านเพือความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของราษฎร 

  -จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในกรณีจัดตั งหมู่บ้านใหม่ 

  -ขอขยายเขตให้บริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั วถึง   ให้หน่วยงานทีเกียงข้องได้ออกเอกสาร

สิทธิในทีดินทํากินทีราษฎรครอบครอง  เพือให้เกิดความชัดเจนในสิทธิของตน 

 

  การดําเนินงานด้านแหล่งนํา 

  พัฒนาแหล่งนํ าเพือการเกษตร  โดยการก่อสร้างฝายนํ าล้น   ขุดลอกคลอง  หนองบึง  ห้วย  

ซ่อมแซมฝายนํ าล้นทีชํารุดและขุดสระนํ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค  และป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ น

จากภาวะนํ าท่วมขัง 

  พัฒนาด้านนํ าดืม-นํ าใช้   และการจัดหานํ าสะอาดไว้บริโภคให้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยก่อสร้าง

ถังเก็บนํ าฝน  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ประปาชนบทและขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ขุดเจาะบ่อบาดาลและ

บ่อนํ าสาธารณะเพิมเติมทีมีอยู่เดิม 

  แก้ไขระบบระบายนํ าทีมีปัญหาตืนเขินโดยขูดลอกคูระบายนํ า   ก่อสร้างท่อเหลียม  คสล.  และ

วางท่อระบายนํ า  แก้ไขปัญหา  นํ าท่วมในฤดูนํ าหลากอันอาจจะมีผลให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรโดยรวม  

ก่อสร้างบ่อพักนํ าเสียในเขตชุมชน 

 

  การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

  ด้านการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ   และยกระดับรายได้ในครัวเรือนโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ

เสริมพร้อมอุปกรณ์  เครืองใช้ตามทีกลุ่มต้องการ  พร้อมจัดหาตลาดให้กลุ่มดังกล่าว 

  การส่งเสริมการตลาด  จัดสร้างตลาดชุมชน  และตลาดกลางรับซือผลผลิต  เพือสร้างโอกาสใน

การต่อรองราคาผลผลิตต่อพ่อค้าคนกลาง 

  การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ   

โดยให้ความรู้เรือง   การจัดตั งกลุ่มการรวมกลุ่มอาชีพ  สนับสนุน  ปุ ๋ ยเคมี  ยาก ําจัดศัตรูพืช  พันธ์สัตว์  และพันธุ์

ไม้   เพือพัฒนากลุ่มองค์กรและเพิมผลผลิตตลอดจนสร้างเครือข่าย  กลุ่มอาชีพให้หลากหลายและเชือมโยงกันใน

ระบบตลาด 

 



  

 

  

 

  ด้านบริการการท่องเทียว 

  พัฒนาแหล่งท่องเทียวอย่างจริงจังและต่อเนือง   จัดทัศนียภาพรอบนอกเพือจูงใจนักท่องเทียว

เพือผลทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในโอกาสต่อไป 

 

  การดําเนินงานด้านสังคม 

  พัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู ้ สูงอายุ   คนพิการ  และ

ผู ้ด้อยโอกาส   จัดสวัสดิการเบี ยย ังชีพ   เพือให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลจากสังคมโดยเสมอภาคกัน  อุดหนุน

งบประมาณให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้านต้านยาเสพติด  พร้อมอุปกรณ์กีฬาทีชุมชนนั น  ๆ ต้องการ 

 

   การดําเนินงานด้านสาธรณสุข 

  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ   โดยจัดซือเวชภัณฑ์  จัดหาอุปกรณ์

ทางการแพทย์ให้กับอนามัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  ทําความสะอาดตลาดสดบ้านในร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนสัก    เพือป้องกันโรค

ระบาดตามฤดูกาล 

 

  การดําเนินงานด้านการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 

  การจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพิมเติมเพือรองรับการถ่ายโอนกิจการฯ 

  -สนับสนุนงบประมาณในการจ้างผู ้ดูแลเด็กแบะปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ส่งเสริมสถานศึกษาและให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบอบประชาธิปไตย   สนับสนุนการ

เรียนนอกระบบโรงเรียนเพือจูงใจในการศึกษา   หาความรู้  พร้อมทั งการรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกตั งเพือ

แก้ไขปัญหาการซือสิทธิขายเสียง 

  อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย โดยส่งเสริมสนับสนุนจัดอุปกรณ์การฝึกซ้อมทีจําเป็นชมรมทีจัดตั งขึ น

ในหมู่บ้าน 

  อนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม  การอาบนํ าผู ้ สูงอายุในวันสงกรานต์ 

 

   การดําเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

  -สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ได้ทําการ  

จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ ํานวน 110  คน 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  การดําเนินงานด้านนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

  จัดงบประมาณอุดหนุนศูนย์กีฬาตําบลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมในการจัดซืออุปกรณ์กีฬา   

ในการฝึกซ้อมกีฬาเพือเข้าแข่งขันระดับจังหวัด   ระดับภาค  ระดับประเทศ 

   จัดตั งงบประมาณอุดหนุนกีฬาตําบลปากแพรก 

  จัดงบประมาณอุดหนุนกีฬาอําเภอดอนสัก  

 

การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

  กําหนดมาตรฐานการจัดระบบบําบัดนํ าเสีย   เนืองจากโรงเรือน   โรงงานและชุมชน   การกําจัด

ขยะมูลฝอยบริเวณแหล่งท่องเทียว 

  ส่งเสริมการจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ประจําหมู่บ้าน  จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน 

  การกําหนดและกั นแนวเขตทีสาธารณะประโยชน์ให้ชัดเจน 

  จัดกิจกรรมการปลูกป่าตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปลูกต้นไม้สองข้างทาง 

ในวันสําคัญของชาติ 

 

  การดําเนินงานด้านเมือง   การบริหาร 

  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาคมหมู่บ้าน   

เพือให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีและการเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเคลือนทีในระหว่างสมัยประชุม 

  จัดทําแผนทีภาษี  เพือปรับปรุงและหาวิธีการ   จัดเก็บภาษีอย่างมีระบบ 

  การจัดซือครุภัณฑ์สํานักงานเพิมเติม   เพือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะทํางาน ตู ้เก็บเอกสาร  เครืองมือสํารวจ กล่องถ่ายรูปติดตั งเครืองเสียงในห้องประชุม  

เป็นต้น 

  การจัดโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเคลือนที  เพือพบปะ  แจ้ง-รับข้อมูลข่าวสาร  และ

บริการรับชําระภาษี    จัดซือเครืองขยายเสียงติดตั งรถยนต์เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 

  การดําเนินงานด้านอืน   ๆ

  การพัฒนาทีท้องถินต้องการ 

  ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน   ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  และปรับปรุงต่อเติมให้พอกับการ

ใช้ประโยชน ์

  การติดต่อสือสารและการประชาสัมพันธ์  โดยติดตั งและขยายเขตระบบเสียงตามสายให้ครบทุก

จุดทุกหมู่บ้าน 

  สนับสนุนงบประมาณเพือการก่อสร้างทีทําการและจุดสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

 

 

 



  

 

 

ส่วนที 2 

 

ทิศทางการพัฒนา 

 

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

 วิสัยทัศน์ 

   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ ้มกันต่อการ

เปลียนแปลง” 

 

 พันธกิจ 

  1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมทีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครอง 

ทางสังคมทีมีคุณภาพอย่างทั วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที

โปร่งใส เป็นธรรม 

  2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถินมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ

เปลียนแปลง 

  3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์

และภูมิปัญญา สร้างความมนัคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ

สิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเชือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือความมั นคงและเศรษฐกิจและสังคม 

  4. สร้างความมั นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนรวมทั งสร้างภูมิคุ ้มกันเพือรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที 11  พ.ศ. 2555 – 2556  ประกอบด้วย 

 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ั งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั นคงของอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ั งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือความมั นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างย ั งยืน 

 



  

 

 

 

2.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 
 

  ตามทีรัฐบาลได้แถลงนโยบายของรัฐบาลทีแถลงต่อรัฐสภา  เมือว ันที  23 – 24 สิงหาคม  2554   

และได้มีการประชุมส่วนราชการเพือชี แจงนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายเรืองการจัดทําแผนการบริหาร 

ราชการแผนดินต่อหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน เมือวันที  26  สิงหาคม  2554  โดยมีนโยบายทีสําคัญ   

8  นโยบาย  คือ 

 นโยบายที 1 นโยบายเร่งด่วนทีเริมดําเนินการในปีแรก 

 นโยบายที 2 นโยบายความมั นคงแห่งรัฐ 

 นโยบายที 3 นโยบายเศรษฐกิจ 

 นโยบายที 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายที 5 นโยบายทีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 นโยบายที 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 

 นโยบายที 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 นโยบายที 8   นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 

 

2.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 “สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีทีน่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และเป็นผู ้นําการท่องเทียว เชิง

คุณภาพทีย ังยืนในภูมิภาค” 

 

พันธกิจ 

   1.พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนืองและการท่องเทียวให้มีความ

มั นคั งและเจริญเติมโตอย่างมีเสถียรภาพ 

 2. พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้ย ั งยืน 

 4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 

 

1.  การสร้างความมั นคงทางเศรษฐกิจ (ด้าน

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่อเนืองและการ

ท่องเทียว) อย่างมีเสถียรภาพ 

     1.การเป็นศูนย์กลางผลิตและแปรรูปสินค้า

เกษตรทีมีคุณภาพครบวงจร 

     2. การเป็นผู ้นําการท่องเทียวเชิงคุณภาพที

ย ั งยืนในภูมิภาค 

     3. การเป็นจุดเชือมโยงเส้นทางคมนาคม 

และ logistics ภาคใต้ตอนบน 

 

 

 

- เพิมประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

โดยผ่านเครือข่ายสหกรณ์/สถาบันเกษตรกร 

- เพิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าประมง 

- ส่งเสริมให้เกาะสมุยและเกาะปริมณฑลเป็น green  island 

- การเชือมโยงเส้นทางท่องเทียวและสร้างจุดเด่นจุดขายและวาง

ตําแหน่งแหล่งท่องเทียวทางบกตามศักยภาพของพืนที 

- พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพือการท่องเทียวและความปลอดภัย

ของนักท่องเทียวให้ได้มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

2. การพัฒนาคนให้เป็นคนดี  มีคุณภาพชีวิตทีดี

และบ้านเมืองใหน่้าอยู ่

    1. การเป็นเมืองทีน่าอยู่ สังคมดีและ

ประชาชนมีคุณภาพทีดี 

    2. การเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

 

 

 

 

- พัฒนาแหล่งเรืยนรู้ของเยาวชนเพือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

และเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีอาเซียน 

3.  การสร้างความมั นคงและมั งคังของฐาน

ทรัพยากรและสิงแวดล้อม 

   1. การมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์และ

สิงแวดล้อมดี 

 

 

 

-เฝ้าติดตามและแก้ไขสถานการณ์สิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยแนวร่วมจากองค์กรภาคประชาชน 

-แก้ไขปัญหามลพิษของชุมชนและแหล่ง ท่องเทียว  

 

 

 



  

 

 

 

 

              ส่วนที  3 

 

             การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาท้องถิน 

 

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

1.  จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั งอยู่ในทําเลที

เหมาะสมเป็นประตูสู่ภาคใต้ เชือมโยงจังหวัด

ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางคมนาคมภาคใต้ตอนบน 

 

1.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทรัพยากรท่องเทียวและแหล่งท่องเทียวที

หลายหลาย แต่ขาดการบริหารจัดการทีดี ขาดการจัดระเบียบใน

บริเวณแหล่งท่องเทียวและปัญหาสิงแวดล้อมในแหล่งท่องเทียว 

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรการท่องเทียว

ทางธรรมชาติและมีแหล่งท่องเทียวทาง

ประวัติศาสตร์ 

จงัหวัดสุราษฎร์ธานีขาดความชัดเจนในการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาการท่องเทียวของจังหวัดและการวางแผนวิเคราะห์ศักยภาพ

ของพืนทีในการรองรับนักท่องเทียว 

 

3.  มีผลผลิตทางการเกษตรหลายหลาย เช่น 

ยางพารา ปาล์มนํ ามัน ผลไม้ อาหารทะเล ฯลฯ 

ซึงส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 

 

3. เกษตรกรมีความชํานาญเฉพาะการผลิตแต่ไม่มีประสบการณ์

ด้านการตลาด 

4.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลายหลายและ

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะเลี ยงสัตว์ชายฝัง 

 

4.มีปัญหาจากลุ่มมิจฉาชีพส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด 

5.  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถาบันอุดมศึกษาทีมี

ศักยภาพสามารถพัฒนาด้านการศึกษาทั งใน

และนอกระบบ  

5.จังหวัดสุราษฎร์ธานีขาดการรวบรวมข้อมูลและการวางแผนที

สมบูรณ์ทีจะเอือต่อการพัฒนาท้องถิน 

6.  องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีประสิทธิภาพ

ในการใช้จ่ายงบประมาณเนืองจากมีอิสระใน

การจัดเก็บรายได้และบริหารการใช้จ่าย

งบประมาณได้เอง 

6. ไม่มีการจัดวางผ ังเมืองทีดี 

7.   ผู ้บริหาร อปท.มาจากการเลือกตั งโดยตรง

จากประชาชน จึงสามารถแก้ปัญหาและพัฒนา

ท้องถินได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

 

7.การท่องเทียวขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง 



  

 

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีโครงสร้าง

องค์กรทีชัดเจน และสามารถจัดกรอบ

อัตรากําลังได้ตามภารกิจอ ํานาจหน้าที จึงทําให้

มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 

8.มีการบุกรุกพืนทีป่าและพืนทีสาธารณะในอําเภอต่าง  ๆ

 9.ประชาชนขาดความมั นใจในการดําเนินงาน ของ อปท. 

 

 10.การให้บริการด้านสาธารณสุขขาดคุณภาพและไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

 

 11. ขาดการดูแลด้านสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนืองและเป็น

รูปธรรม 

 

 12. จังหวัดไม่มีการบริหารจัดการด้านการตลาดเพือรองรับสินค้า

เกษตร 

 

 13. ขาดการจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

 

 14. ขาดความต่อเนืองด้านการบริหารจัดการด้านขยะของ

ผู ้บริหาร 

 

 15. ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเทียวตามธรรมชาติอย่างจริงจัง ทํา

ให้นักท่องเทียวไม่รู้จักแหล่งท่องเทียวตามธรรมชาติ 

 

 16. การบริหารงานของผู ้บริหารขาดความต่อเนืองในการ

บริหารงาน 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

โอกาส อุปสรรค 

 

1. รัฐบาลให้การสนับสนุนในการพัฒนา

ผูป้ระกอบการให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ น และ

พัฒนาคุณภาพสินค้าเพิมเติมอย่างต่อเนือง 
 

1.ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมืองเป็นระยะเวลานานทํา

ให้การลงทุนและการเดินทางมาท่องเทียวของนักท่องเทียวชาว

ต่างประเทศต้องหยุดชะงักหรือชะลอตัว 

2. ประเทศไทย มี พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเป็น

เครืองมือผลักดันทิศทางการลงทุน และมีศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรม อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
 

2. สินค้าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตทีสูงขึ นราคา ตกตํ า สินค้าส่วน

ใหญ่ผูกโยงกับการส่งออก และการกีดกันทางการค้า จึงประสบ

ปัญหาด้านราคาไม่แน่นอน 

3. เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทาง

เกษตรกรลดลง ทําให้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่

สูงขึ นซึงจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรม

เกียวเนืองกับการเกษตร 
 

3. ตลาดสินค้าเกษตรทั งในและต่างประเทศให้ความสําคัญกับ

สินค้าธรรมชาติและสุขภาพ  แต่ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่ย ังมี

คุณภาพทีไม่ได้มาตรฐาน 

4.รัฐบาลให้ความสําคัญกับเกาะสมุย ซึงเป็นแหล่ง

ท่องเทียวหลักใน 8 ประเทศ  โดยมีแนวคิดจะ

ประกาศให้เป็นเขตปกครองพิเศษ ซึงสามารถจัดการ

แหล่งท่องเทียวได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ น 

4. การขาดแคลนแรงงานทีมีคุณภาพภาคเกษตร 

5. การรวมกลุ่มประเทศอาเซียนเปิดโอกาสทางการ

ตลาดโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมซึงเป็นแหล่งรายได้สําคัญของ

ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. รัฐบาลไม่มีนโยบายทีชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการควบคุม

การใช้สารเคมีในภาคเกษตรทําให้เจ้าหน้าทีผู ้ปฏิบัติงานด้าน

การเกษตรไม่สามารถดําเนินทางกฎหมายกับผู ้ใช้ได้ โดยทําได้

เพียงส่งเสริมเกษตรกร 

6. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัว

ของโลก  โดยเน้นการผลิตให้ทันต่อความต้องการ

ของตลาดโลกและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร 

6. ความขัดแย ้งระหว่างกลุ่มการเมืองซึงมีความเห็นไม่ตรงกัน

ส่งผลต่อความแตกแยกระหว่างชาวเมืองและชาวชนบท  ทั งย ัง

สะท้อนภาพความไม่เสมอภาคและชาวชนบท  การละเมิดและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง

ขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน 

 

7. แรงงานต่างด้าวทีเข้ามาทํางานทั งในภาคเกษตร  เช่น  สวน

ยางพารา สวนปาล์มนํ ามัน  การทําประมงมีผลกระทบต่อความ

มั นคง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติด 
 

8. นโยบายการกระจายตามแผนกระจายอํานาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถินกําหนดบทบาท ภารกิจ 

หน้าที เพือรองรับภารกิจถ่ายโอนไว้ชัดเจน 

 

8. การเปลียนแปลงของธรรมชาติเกิดจากปัญหาสภาวะโลกร้อน 

ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ไฟป่า รวมถึง

มีความเสียงจากแผ่นดินไหว 

9. ผู ้บริหาร อปท. สามารถกําหนดนโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

 



  

 

 

 

 

โอกาส 

 

อุปสรรค 

 

10. สถานการณ์ด้านราคานํ ามันทีเพิมสูงขี นอย่าง

ต่อเนือง และนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนจะ

เป็นโอกาสในการพัฒนาการผลิตปาล์มนํ ามันและไบ

โอดีเซล มากขึ น นอกจากนั นการทีนํ ามันมีราคาสูง

จะส่งผลให้มีความต้องการยางพารามากขึ นด้วย 

เนืองจากยางเทียมทีเป็นผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรมนํ ามันมีต้นทุนสูงขึ น 

 

 

11. แนวโน้มการท่องเทียวทั งในและต่างประเทศให้

ความสําคัญกับธรรมชาติและสุขภาพ  ซึงจงัหวัด 

สุราษฎร์ธานีมีศักยภาพสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด 
 

ลําดับท ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 

หมายเหต ุ

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 
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. 

ด้านโครงสร้างพืนฐาน 

 

 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเทียว 

 

 

ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

 

 

ด้านบริหารจัดการ

บ้านเมืองทีดี 

1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชือมโยง 

2. พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค 

3. การจัดระบบผังเมือง 

 

1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้ปรัญญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร 

3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

4.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การพาณิชยกรรม 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

2. ส่งเสริมและพฒันาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

3. สร้างภูมิคุม้กันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

เอืออาทรต่อผู ้ อืน 

4.  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

5. ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์ 

6. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

 

1.  พัฒนา  ปรับปรุง  แหล่งท่องเทียว 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านท่องเทียว 

3.  พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย 

 

1.  ส่งเสริมบําบัดและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

2.  พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน 

3. ส่งเสริม การศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม 

 

1.  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน 

2.  พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 

3.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

 

 



  

 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด 

 
 

ลําดับท ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 

หมายเหต ุ

7. 

 

 

 

 

8. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

ด้านบริการสาธารณะเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 

1.พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิน 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและเพิมช่องทางการ

เรียนรู้ 

 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสือสารส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและภาษาเพือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 

2.พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส   การพัฒนา 

              ในอนาคตของท้องถิน  ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 

  1)  ข้อมูล    SWOT  Analysis  ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

        จุดแข็ง  (Strength : S) 

   1.  ทีตั งเป็นทีราบสูงและทีราบตํ าบางส่วน 

   2.  เป็นเส้นทางหยุดพกัระหว่างเดินทางของนักท่องเทียวทีจะดําเนินทางไปเกาะ 

         สมุย, เกาะพะงัน 

   3.  มีผลผลิตการเกษตรมากมายเอือต่อการพัฒนาคุณภาพหรือเพิมมูลค่าผลผลิต 

   4.  สามารถสร้างงานอาชีพการค้าขายผลผลิตการเกษตรแก่นักท่องเทียวและนักลงทุน 

    

       จุดอ่อน  (Weaknesses : W)         

   1.ระบบคมนาคมประสบปัญหานํ ากัดเซอะผิวจราจรทําให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  

      สู่อ ําเภอสู่จังหวัดไม่สะดวก 

   2.ขาดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียวในการสร้างรายได้และการท่องเทียว 

                   สร้างมูลค่าเพิมด้านต่าง  ๆ

   3.เกษตรกรย ังขาดการรวมกลุ่มเพือพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุ 

      ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเท่าทีควร 

   4.ย ังไม่มีตลาดกลางเพือการเกษตร  เพือเป็นทีรวมผลผลิตเพือจําหน่ายและส่งขาย 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

ชือปัญหา สภาพปัญหา 

1.ปัญหาด้านโครงสร้างพืนฐาน 

  - การคมนาคมทางบกและทางนํ า 

 
  - การมีไฟฟ้า 

 

 

  - การมีโทรศัพท ์

   สิทธิในทีดินทํากิน 

 

2.ปัญหาด้านแหล่งนํา 

   แหล่งนํ าเพือการเกษตร 

   นํ าดืม    -   นํ าใช้ 

   การระบายนํ า 

 
3.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

   การประกอบอาชีพ 

 

 
   การบริการการท่องเทียว 

 

4.ปัญหาด้านสังคม 

   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ถนน สะพาน ย ังก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและประสบภัยธรรมชาติเกิดความ 

เสียหายเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา 

 

การขยายเขตให้บริการไฟฟ้าย ังไม่ทั วถึงทุกครัวเรือนในหลายหมู่บ้าน 

การมีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านจัดตั งใหม่ 

 

เขตการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะย ังไม่ทั วถึงทุกหมู่บ้าน 

ราษฎรย ังไม่ได้รับเอกสารสิทธิในทีดินทํากิน 

 

 

ขาดแคลนแหล่งกักเก็บนํ าในหน้าแล้ง 

แหล่งนํ าสะอาดเพืออุปโภคบริโภคย ังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ทางนํ าตืนเขิน  มีนํ าท่วมขังเมือฝนตกหนัก 

เขตชุมชนไม่มีบ่อพักนํ าเสีย 

 

 

ราษฎรย ังขาดอาชีพเสริมเพือยกระดับรายได้  ประสบปัญหาการเอารัดเอา

เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง   ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ   กลุ่มอาชีพ

ประสบปัญหาการลงทุนและย ังไม่มีความรู้ในการจัดตั งการบริหารกลุ่ม

อาชีพ 
 

แหล่งท่องเทียวย ังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนือง 

การจัดการสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู ้ สูงอายุ คนพิการและผู ้ด้อยโอกาส 

 

จากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ย ังไม่ครอบคลุมทุกพืนที 

ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและลานกีฬาในหมู่บ้านในการรณรงค์ให้เล่นกีฬา  

เพือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนเงินทุนโครงการจัดตั งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรของหมู่บ้านทีได้รับ

การแต่งตั งใหม่   จ ํานวน  2  หมู่บ้าน 

 

 

 

 



  

 

ชือปัญหา สภาพปัญหา 

 

5.ปัญหาด้านสาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ 

 

 

 

 

 

6.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนาธรรม 

     ส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู้

ความเข้าใจเกียวกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

     การศาสนา 

     ว ัฒนธรรม 

7.ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

8.ปัญหาด้านนันทนาการและการ

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

9.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

  นํ าเสีย  ขยะ 

  การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์สัตว์ป่า 

 

 

 

10.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

 

-สถานพยาบาลในท้องถินย ังต้องการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์

ในการให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของชุมชน 

-ชุมชนห่างไกลจากสถานพยาบาล  ย ังต้องการอาสาสมัครเพือให้

ความรู้และพยาบาลเบืองต้น 

สถานพยาบาลทีมีอยู่ย ังไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้ใช้บริการ 

ให้การสนับสนุน   การเรียนนอกระบบเพือจูงใจในการศึกษาหาความรู้ 

 

-ให้ความรู้และรณรงค์การเลือกตั งเพือการแก้ไขปัญหาซือสิทธิ ขาย

เสียง 

กลุ่มชมรมศิลปะมวยไทยย ังขาดอุปกรณ์การฝึกซ้อมทีจําเป็นต้องมีการ

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพืนบ้าน 

-การรักษาความสงบภายใน  เพือให้การดําเนินการเกียวกับการป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

-จัดแข่งขันกีฬาตําบลปากแพรก 

-อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  ประชาชนอําเภอดอนสัก

ประจําปี   2556  โดยอําเภอดอนสัก 

-โรงเรือนประกอบธุรกิจโรงงานและชุมชนย ังไม่มีระบบการบําบดันํ า

เสีย 

-แหล่งท่องเทียวย ังไม่มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยทีดี 

-เจ้าหน้าทีผู ้ดูแลป่าไม้ย ังไม่เพียงพอและไม่ทั วถึงแนวเขตสาธารณะย ัง

ไม่ชัดเจนย่อมมีการบุกรุก   การเพิมเติมจํานวนต้นไม้สร้างระบบ

นิเวศน์ป่าชุมชน 

-ควบคุมการล่าสัตว ์

-ประชาคมตําบลย ังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีการเข้ามามี

ส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

-สร้างจิตสํานึกในการคัดเลือกตัวแทน 

เพิมพูนความรู้ความเข้าใจเพือศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

-การบริหารการจัดการอุปกรณ์ในสํานักงานย ังไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน  ทําให้มีความล่าช้า  ไม่คล่องตวัซึงเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาองค์กร 

 

 



  

 

 

ส่วนที 4 

 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนา 

********************* 

 

4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก   (พ.ศ. 2557 – 2561) 

    

”ปากแพรกประตูสู่การท่องเทียว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุข ตามวิถึพอเพียง” 

  

4.2   พันธกิจ 

 1.   พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก   รวดเร็ว   มีมาตรฐาน 

2. รณรงค์การอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ส่งเสริมด้านศาสนา   พัฒนา   และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน 

5. พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา 

6. จัดให้มีการบริหารจัดการองค์กรและบริการประชาชนทีดี 

7. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทีมั นคงแก่ประชาชน 

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี   มีสุขภาพแข็งแรง 

4.3    จุดมุ่งหมายเพือการพัฒนา 

1. มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย 

2. สิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์   ดูแล 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน   ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์   และฟืนฟูประเพณี     ศาสนา   ว ัฒนธรรม

อันดี  งามของท้องถินให้คงไว้อย่างย ั งยืนสืบไป 

5.   ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก   เยาวชน   และประชาชน   ได้เล่นกีฬา   ออกกําลังกาย   และใช้เวลาว่างให้

เป็น  ประโยชน์   สอดคล้องตามแนวทางของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ   และนโยบายท้องถินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสังคมอย่างทั วถึง 

7. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพแบบบูรณาการ 

8. เพิมประสิทธิภาพระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีทันสมัยของประชาชน 

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

 

 



  

 

 

 

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบด้วย 

 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี 

 

 ยุทธศาสตร์ที 1  การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

  แนวทางที 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  แนวทางที 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการ

นํ า 

  แนวทางที 3 พัฒนาด้านการผ ังเมืองและการควบคุมอาคาร 

 

 ยุทธศาสตร์ที 2  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  แนวทางที 1 พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชกรรม 

  แนวทางที 2  พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 

  แนวทางที  3 ส่งเสริมด้านการกีฬา  และนันทนาการ 

 

 ยุทธศาสตร์ที 3  การพัฒนาการศึกษา 

  แนวทางที  1  พัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาท้องถิน 

  แนวทางที  2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและเพิมช่องทางการเรียนรู้ 

  แนวทางที  3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

 

 ยุทธศาสตร์ที  4  การพัฒนาการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  แนวทางที 1 พัฒนาดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  แนวทางที 2 พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน ผู ้นําท้องถิน ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

  แนวทางที 3 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการท่องเทียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

  แนวทางที 1 พัฒนาแหล่งท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน 

  แนวทางที 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเทียว 

  แนวทางที 3 อนุรักษ์  ส่งเสริม ฟืนฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

 

 

 



  

 

  

 

 

 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน 

  แนวทางที 1 ทํานุ บํารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

  แนวทางที 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา

ท้องถิน 

 

 ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด ี

  แนวทางที 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มีขีดสมรรถนะสูง 

  แนวทางที 2 พัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม 

  แนวทางที 3 พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ   

  แนวทางที 4  พัฒนาระบบ  ict  ของท้องถินให้เชือมโยง 

 

 ยุทธศาสตร์ที 8  การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  แนวทางที 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสือสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา

เพือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 

  แนวทางที 2 พัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการบริหารสาธารณะเพือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

  

 

 


